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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  אליאנוב

   :שם פרטי

  זאנה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, שאלה אינה נוגעת אלייךבמידה וה                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  אליאנוב

                                              בלועזית
  

Elianov 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  זאנה

   בלועזית
       Zana                                   

:                     מין

 בהנק
   :לידהשנת 

5.9.1930  

 
  :  עיר לידה

        )לנינגרד( פטרבורגט קסנ                                               

  

       בלועזית

Saint Petersburg 
(Leningrad) 

                                           

  :ארץ לידה

 רוסיה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  וב ליאוניד אליאנ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 מריה פיוצובה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  לנינגרד

   בלועזית

Saint Petersburg 
Leningrad 

 

  :ארץ המגורים
 רוסיה

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  לנינגרד  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, עבודה או מחנה ריכוזבמידה והיית במחנה 

   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 



 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה ,מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1999 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

, ההורים שלי היו פקידים בחברת החשמל ובבית היינו שני אחים. בלנינגרד שברוסיה 1930שמי אליאנוב זאנה ונולדתי בשנת 

לא היה בית ספר יהודי ולא היה הבדל במקום שגרתי ולמדתי בין יהודים , למדתי בבית ספר ממלכתי. אני הבכורה ואחי הקטן
לכל משפחה היה חדר , חדרים 4המשפחה גרה בדירה אחת שהייתה מחולקת להייתה התבוללות ואני זוכרת שכל . לרוסים

אנחנו גרנו בשכונה של יהודים לפני . הוריי אני ואחי גרנו בחדר אחד, המשפחה שלי , והשירותים והמקלחת היו משותפים

עיות אבל עליי לא ראו שאני מי שהיה יהודי וידעו שהוא יהודי כן היו עושים לו ב, המלחמה אך לא הייתה לנו מודעות ליהדות

חגגנו חגים שהם בין לאומיים אבל אימי דווקא כן ידעה לבשל מאכלים , ברוסיה לא חגגנו חגים של העם היהודים. יהודייה

לפני שבאו הגרמנים פינו את המפעל שאבא . אבא שלי היה לוחם במלחמת העולם הראשונה ונפצע ברגליו במלחמה. יהודיים

אימא שלי , בגלל שאבי היה נכה.  אבא עבר עם המפעל ואנחנו נשארנו בלנינגרד, פעל העבירו לאוראלשלי עבד בו ואת המ

 , שבמהלכם הגרמנים עשו מצור ללנינגרד ביקשה מראש העיר לנסוע אל אבא ולהיות קרובים אליו והוא הסכים ובמשך חודשיים

  . עטופים בשמיכות עד שהגענו, נסענו במשאית פתוחה

  

  על קורותיך בזמן המלחמה י /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

ודיעו ברדיו שמתחילה מלחמה והתחילו לדבר בעיר שהגרמנים ה, המלחמה התחילה ביום הפתיחה של תנועת הנוער שלנו
, ועשו מצור על העיר ולא יכולנו לצאת 1941הגרמנים הגיעו לאזור לנינגרד בשנת . מסתובבים בתוך רחובות העיר וכולם פחדו

הם הפציצו , ו לעירהגרמנים עשו עלינו מצור אך לא נכנס. גרם לחם ליום 120אני זוכרת שתמיד היינו רעבים כי קיבלנו רק 

, מעלות קור 40היה משהו כמו , נסענו בחורף. גם שברחנו לאוראל היו הפצצות בדרך, אותה וגם הבית שלנו נפגע מההפצצות
כשהגענו לאוראל אימא שלי עבדה . נסענו גם באגם שהיה קפוא ובעקבות הפצצות ששברו את הקרח משאיות נפלו לתוך האגם

  . לאחר כשנתיים חזרנו ללנינגרד, למדתי שם בבית הספר ושם גם פגשנו את אבא, ברפת וגרנו שם במשך שנתיים

  

   : וחייך בארץי על קורותיך מתום המלחמה /אנא ספר

בהמשך למדתי . ההורים שלי חזרו לעבודה ואני ואחי חזרנו לבית הספר, לאחר המלחמה חזרתי יחד עם הוריי ללנינגרד

ונולדה לי בת אחת שהיא  נישאתי, ם כאשר בעבודתי התעסקתי עם מנועים של צוללותשני 30הנדסת חשמל ועבדתי במקצוע 
לא שיניתי את שם משפחתי כשנישאתי לבעלי כי שם . רופאה במקצועה ומדי שנה היא מגיעה לארץ לבקר אותי ואת בעלי

כאן יש יחס טוב למבוגרים , לעלינו לארץ ישרא 1999בשנת . המשפחה שלו יהודי ופחדתי שהדבר היה עושה לי בעיות בעבודה

ויש פה יכולת קבלת שירות רפואי טובה יותר מאשר ברוסיה ששם המצב הבריאותי של המבוגרים לא טוב ורק מי שיש לו כסף 
  . אנחנו מאוד מרוצים בארץ ונהנים מחיי תרבות בבית הקשיש. אין עזרה, מקבל טיפול רפואי ולמי שאין כסף
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